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Концепція «Нова українська школа»2016

2017Закон України «Про освіту»

2018 Концепція розвитку педагогічної 

освіти

2018 Державний стандарт для 

початкової освіти

2019

Закон України «Про повну загальну 

середню освіту »

2020

Постанова «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогів»

2020 Державний стандарт  базової 

середньої освіти (2022)

2019Державна служба якості України»

2020 Професійний стандарт

за професіями «Вчитель початкових 

класів», « Вчитель закладу загальної 

середньої середньої освіти»

Реформаційні зміни в освіті



Якість освіти – відповідність результатів

навчання вимогам, встановленим

законодавствам, відповідним стандартом

освіти

Якість освітньої діяльності – рівень

організації, забезпечення та реалізації

освітнього процесу, що забезпечує здобуття

особами якісної освіти та відповідає вимогам,

встановленим законодавством





Ст. 12 Закон України «Про освіту»

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток

особистості, формування ключових компетентностей, необхідних

для кожної сучасної людини

для успішної життєдіяльності:

Форма  вивчення  педагогічної  діяльності  під  час  

проведення  інституційного  аудиту ДСЯ

«Спостереження за  розвитком і формуванням 

ключових компетентностей на занятті»

1. вільне володіння державною мовою;

2. здатність спілкуватися рідною  та іноземними 

мовами;

3. математична компетентність;

4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій;

5. екологічна компетентність;

6. інформаційно-комунікаційна компетентність;

7. навчання впродовж життя;

8. громадянська та соціальна компетентность; 

9. культурна компетентність;

10. підприємливість та фінансова грамотність;

11. інноваційність;

інші компетентності, передбачені 

стандартом освіти



Ст. 12 Закон України «Про освіту»

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

читання з розумінням;

уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

критичне та системне мислення;

здатність логічно обґрунтовувати позицію;

творчість;

ініціативність;

вміння конструктивно керувати емоціями;

оцінювати ризики;

приймати рішення; 

розв’язувати проблеми;

здатність співпрацювати з іншими людьми



Професійний стандарт

за професіями «Вчитель початкових класів», « Вчитель закладу 

загальної середньої середньої освіти»

1. мовно-комунікативна

2. предметно-методична

3. інформаційно-цифрова

4. психологічна

5. емоційно - етична

6. педагогічне партнерство

7. інклюзивна

8. здоров’язбережувальна

9. проєктувальна

10. прогностична

11. організаційна

12. оцінювально-аналітична

13. інноваційна

14. рефлексивна

15. здатність до навчання впродовж життя





Закон України «Про освіту»

Ст. 54 

Педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати свій 
професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 
майстерність.

Ст.8 

Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом 
формальної, неформальної та інформальної освіти.

Ст. 59

Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає 
постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації 
та будь-які інші види і форми професійного зростання. 



2. Визначаємося із видом здобуття освіти

Інформальна

(самоосвіта)

Самоорганізоване  

здобуття особою 

певних 

компетентностей;

результати 

навчання 

потребують 

визнання

Формальна

ОІППО;

не потребують 

визнання;

комплексно 

розвиваються  

компетентності

Неформальна

Суб'єкти підвищення 

кваліфікації;

результати навчання 

потребують визнання;

розвиваються певні 

компетентності

Ст. 8 Закону України «Про освіту»

Результати навчання, здобуті  шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, ВИЗНАЮТЬСЯ в системі формальної освіти в порядку, 

визначеному законодавством



Постанова КМУ від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного 

розвитку педагогічних  працівників» 

Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника -

персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного

працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти,

установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм,

темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти

дорослих.



Вибудовуємо траєкторію  професійного розвитку 

1. Орієнтація на розвиток власних професійних компетентностей

Самоаналіз власної діяльності через призму професійного стандарту

(так/ні/переосмислення) 



Самоаналіз власної діяльності 

Консультація працівників 

КУ «ЦПРПП»

Український інститут розвитку працює 

над інструментарієм 



Ст. 51. Закану України «Про повну загальну середню освіту»

На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу
освіти формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид,
форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки
проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу
освіти.

П. 8. Постанови №800

Педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза 
межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік.

Обсяг підвищення кваліфікації «поза межами плану» може бути зарахований 
на загальних засадах за рахунок «самостійного фінансування» чи 
«безоплатно».

Якщо ситуація потребує лише уточнення конкретних строків підвищення 
кваліфікації, то це можна робити без внесення змін до плану за умови 
погодження з керівником закладу освіти. Форма узгодження – довільна.



Індивідуальний річний  план  підвищення кваліфікації  педагога

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника ЗО  про 

стан проходження ним ПК

Примітка/

результати

визнання

1                           2                       3           4          5          6             7                 8

Перспективний  план  підвищення кваліфікації  педагога



П. 9. Постанови №800

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний

підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі

фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері

підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних

працівників.



Аналіз перспективних планів підвищення кваліфікації на 2021 рік



Як самостійно перевірити потенційного  суб'єкта підвищення кваліфікації?







Центр нової освіти, платформа «УМІТИ»,

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Юрійович

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань: 2 066 000 0000 040053



































П.25. Постанови №800

Для визнання результатів ПК педагогічна рада має заслухати
педагогічного працівника щодо якості реалізації програми ПК,
результатів ПК, дотримання суб'єктом ПК умов договору тощо.

Лист МОН України від 04.03.20 р. № 1/9-141 «Щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти»

….. основним питанням має стати вивчення, аналіз і оцінювання
педагогічним працівником і педагогічною радою програм
підвищення кваліфікації, якості послуг з підвищення кваліфікації
та переліку очікувальних результатів (набуття педагогічним
працівником нових та вдосконалення наявних компетентностей)



Підвищення кваліфікації, що відбувається понад 150 годин, є

добровільною справою педагогічного працівника і не потребує будь-

якого регулювання, визнання чи контролю з боку держави чи

адміністрації закладу освіти.

«Хто ми? Мисливці за сертифікатами чи 

професіонали, які розвиваються»


